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Synimet Strategjike Objektivat

Synimi 5: Përmirësimi i
marrëdhënieve midis
gjyqësorit, partnerëve
tanë dhe publikut, përmes
hartimit dhe zbatimit të një
strategjie të qartë
komunikimi.

Hartimi i Strategjive të
Efektshme për
Komunikimin e Jashtëm

• 5.1 Ofrimi dhe zbatimi i mënyrave novatore dhe të
përshtatshme për palët e interesit, në veçanti përmes
sistemeve online, për rritjen e bashkëpunimit të publikut me
KLGJ-në, personelin administrativ dhe gjykatat.

• 5.2 Marrja e një roli aktiv për të ndikuar politikat publike dhe
për të nxitur ndryshimet e duhura specifike, lidhur me
mënyrën se si pushtetet e tjera ndërveprojnë me KLGJ-në
për planifikimin në sistemin gjyqësor.

• 5.3 Hartimi i një strategjie komunikimi me qëllim vendosjen
(sigurimin) e marrëdhënieve proaktive, transparente e
informuese me publikun dhe median.

• 5.4 Rritja e transparencës për të gjithë sistemin gjyqësor
nëpërmjet publikimit në kohë të vendimeve të gjykatave në
faqen e internetit të KLGJ-së.

MONITORIMI, LLOGARIDHËNIA DHE TRANSPARENCA

Struktura përgjegjese për zbatim

Në hartimin e këtij plani strategjik për të gjithë sistemin gjyqësor në Shqipëri, Këshilli njeh rëndësinë që ka
zbatimi, monitorimi dhe vlerësimi i kujdesshëm i veprimtarive të tij. Në përpjekjen për të prioritizuar këto
veprimtari, Këshilli angazhohet të krijojë një strukturë të posaçme që monitoron ecurinë e zbatimit të
strategjisë përkundrejt objektivave të vendosur.

Kjo strukturë mundëson mbledhjen e të dhënave dhe informacionit të rëndësishëm në lidhje me zbatimin e
strategjisë, dhe kur është e mundur sugjeron ndryshime në strategji, tregues dhe/ose instrumente matëse.
Kjo strukturë ngrihet me urdhër të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku përcaktohet përbërja,
përgjegjësitë dhe afatet kohore. Struktura për monitorimin e zbatimit të strategjisë është një strukturë e
përkohshme dhe me anëtarësi fluide, e cila caktohet në bazë të nevojave të Këshillit për mbikëqyrje. Duke
qenë se objektivat dhe masat përkatëse mund të ndryshojnë në kohë, përbërja e kësaj strukture duhet të
jetë e ndryshueshme. Megjithatë, ngritja e saj është domosdoshmëri institucionale që mundëson
monitorimin e progresit, rishikimin e drejtimit strategjik dhe zbatimin e vetë strategjisë.

Raportimi periodik

Struktura për monitorimin e zbatimit të strategjisë është njësia përgjegjëse që do të mbledhë të dhënat e
nevojshme dhe do të përgatisë raportime periodike në lidhje me progresin e arritur në zbatimin e
strategjisë së Këshillit. Ky monitorim i brendshëm, përveç vlerësimit të jashtëm, e pajis Këshillin me një
instrument për monitorimin dhe kontrollimin e vetë sistemeve të brendshme, proceseve dhe progresit në
përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të parashtruar në planin strategjik. Struktura monitoruese do të
jetë përgjegjëse për hartimin e raporteve të punës tremujore deri në përfundim të afatit të kësaj strategjie.
Këto raporte do të synojnë të informojnë Këshillin mbi ecurinë në zbatimin e strategjisë, si dhe të
përqendrojnë vëmendjen në ato çështje që mund ta pengojnë zbatimin.



PROJEKT Plani Strategjik 2019-2020 © Këshilli i Lartë Gjyqësor i Shqipërisë  |  15

Në funksion të matjes së rezultateve, struktura e monitorimit të strategjisë do të hartojë dy herë në vit (çdo
gjashtë muaj) një matricë vlerësimi që shpjegon më tej progresin në zbatimin e strategjisë, apo, sipas rastit,
arsyet për devijimin nga plani i miratuar i veprimit. Duhet vënë në dukje se Këshilli i kushtoi një vëmendje
të madhe zhvillimit të treguesve specifikë sasiorë dhe cilësorë për secilin zë të planit strategjik dhe të planit
të veprimit, dokumenti strategjik dhe plani i veprimit ka treguesit e progresit të cilët do të jenë tregues
impakti në rastin e objektivave dhe tregues rezultati në rastin e aktiviteteve. Shumë prej këtyre treguesve
pasqyrojnë qëllimisht treguesit e parashikuar në Strategjinë Ndërsektorale të Drejtësisë me qëllim
bashkërendimin e punës. Këto tregues do të drejtojnë strukturën e monitorimit për matjen e progresit
gjatë procesit të vlerësimit dhe monitorimit.

Publikimi dhe rishikimi

Struktura e monitorimit do të jetë përgjegjëse për dorëzimin e të gjitha raporteve për rishikim dhe miratim
Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. Të gjitha raportet do të bëhen publike në
faqen zyrtare të internetit të Këshillit. Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit do të
jetë përgjegjës për rishikimin e këtij dokumenti strategjik çdo vit për të garantuar përputhshmërinë me
zhvillimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.






